הגדרת תפקיד מוביל יישובי
פתיחה :המוביל היישובי הינו מנהל מחלקת חינוך או מנכ"ל הרשות המקומית והמועמד הנבחר של ראש
הרשות להובלת תכנית איכות החינוך ביישוב.
המוביל היישובי נושא באחראיות-על לכל הפעילות של תכנית איכות החינוך ביישוב.
בתוקף תפקידו צריך המוביל לראות ראייה כוללת את כל פעילות הגיל הרך ביישוב ,לבנות מערך כולל,
תשתית -על ,לחבר בין כל השותפים הרלוונטיים ,התוכניות והשירותים השונים הניתנים לגיל הרך ביישוב.
למוביל איכות החינוך ביישוב תפקיד מרכזי בגיבוש וליווי מודל עבודה יישובי לאיכות החינוך בגיל הרך.
באחריות המוביל להוביל תהליכים לבניית תשתית ארגונית ולחולל שינוי בתפיסת העבודה בגיל הרך.
המוביל מגבש ביחד עם השותפים את החזון של היישוב ,המדיניות ,עקרונות הפעולה וידאג ליישם ,לבצע
ולהטמיע את המענים השונים ביישוב כל זאת במטרה לקדם ,לטפח ולתת מענים הולמים לצרכי ילדים
מגיל לידה ועד שש (עד  9ביישובי שיקום השכונות)
תחום האחריות:
בניית תשתיות ושותפויות יישוביות גיל רך
היעדים:
הובלת התכנון האסטרטגי של היישוב :התכנון ,מיפוי הגורמים השותפים וגיוסם ,כתיבת תוכנית עבודה.
גיוס הרכזת היישובית על-פי הפרמטרים שנקבעו ,ביחד עם השותפים.
איתור ומיפוי אנשי המפתח ביישוב וגיוסם לעבודה משותפת למען אוכלוסיית הגיל הרך.
איתור מבנה/ים לתוכניות שהוגדרו בתכנון האסטרטגי.
אחראיות על שיפור הסביבה החינוכית הפיזית.
מול הרכזת היישובית
היעדים:
"חיבור" הרכזת לכל הגורמים המקצועיים והפוליטיים ביישוב.
גיבוש מדיניות גיל רך ביישוב עקרונות מנחים ודרכי פעולה.
הספקת המשאבים הפיזיים הנדרשים לעבודתה של הרכזת :חדר ,מחשב ,טלפון,פקס ...ושרותי מזכי
רות מנמליים.
הבטחת משרת תפקיד הרכזת במטרה לשמור על המשכיות הפונקציה.
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דרכי פעולה:
מפגשים שוטפים אחת לשבוע עם הרכזת היישובית.
תקשורת יומיומית עם הרכזת ע"פ הצורך.
עדכון והעברת מידע רציף הרלוונטי להמשך העבודה התכתבויות ,סכומי מפגשים וכו'.
עבודה מול ועדת ההיגוי היישובית
היעדים:
איתור ומיפוי אנשי המפתח ביישוב וגיוסם לעבודה משותפת למען אוכלוסיית הגיל הרך.
הקמת ועדת הגוי יישובית הכוללת את כל הגורמים הרלוונטיים היישוביים ,המחוזיים והארציים.
בניית נהלי עבודה וחלוקת תפקידים של ועדת ההיגוי (יחד עם הרכזת היישובית).
אחראיות על להובלת הועדה.
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